
STATISTIK  

DANMARKS  
NATIONALBANK 5 .  J A N U A R  2 0 1 8  

 

VÆRDIPAPIRER, NOVEMBER 2017 

Værdien af det danske 
aktiemarked er på et højt 
niveau 

Værdien af danske børsnoterede aktier var 2.631 

mia. kr. ved udgangen af november 2017. Til sam-

menligning svarer det omtrent til størrelsen af det 

danske realkreditmarked.  

Værdien af de danske børsnoterede aktier faldt i 

november med 119 mia. kr., bl.a. trukket af kursfald 

på aktier i Vestas, A.P. Møller - Mærsk, Lundbeck og 

Coloplast. Men set over de seneste fem år er værdi-

en af aktierne mere end fordoblet og befinder sig på 

et højt niveau. Den samme udvikling ses også på de 

udenlandske aktiemarkeder: Alene fra november 

2016 til november 2017 steg både det amerikanske 

S&P 500-indeks, det tyske DAX-indeks og det danske 

C20-indeks med omkring 20 pct. 

Værdistigningen i de danske børsnoterede aktier 

skyldes især store kursstigninger på aktier i C20-

indekset (C25-indeks fra december 2017).  

Den udenlandske ejerandel af danske børsnoterede 

aktier steg fra 26 pct. i 2006 til 53 pct. i november 

2017. I samme periode faldt de danske institutionelle 

investorers ejerandel fra lidt over 43 pct. til 26 pct. 

Aktier i C20-indekset er i højere grad end de øvrige 

danske aktier ejet af udenlandske investorer.  

Danske husholdningers ejerandel af danske børsno-

terede aktier har ligget i spændet mellem 11 og 18 

pct. fra 2000 til 2017, med det højeste niveau i au-

gust 2006. Ved udgangen af november 2017 ejede 

husholdningerne danske aktier for 334 mia. kr.  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 
 

 Markedsværdien af danske 

børsnoterede aktier fordelt på ejere  
Figur   

 

 

 

 

Anm.: Institutionelle investorer dækker over forsikringsselskaber 

og pensionskasser, investeringsforeninger 

            samt andre finansielle formidlere end MFI'er. 
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